
 

 
Projekts Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/018 “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un 

izveido”” tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās 

programmas „NVO fonds” ietvaros. 

  

Jauniešu personību darbnīca “Izzini, atklāj un izveido” 
 
 
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei 
“Izzini, atklāj un izveido”” ietvaros organizē jauniešu personību darbnīcu, kas notiks 12.06.2018.-
14.06.2018. viesu namā “Zaļā sala”, Rēzeknes novadā. 

 

Mērķis:      stiprināt Rēzeknes un Viļānu novada jauniešu pilsoniskās līdzdalības izpratni, piederības 

sajūtu un drošumspēju, organizējot informatīvu un mērķtiecīgu aktivitāšu kopumu 

(jauniešu personību darbnīcas, pieredzes apmaiņas pasākumi, sadarbība) jauniešiem. 

Dalībnieki: Rēzeknes novada un Viļānu novada jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Darbnīca 
paredzēta 20 dalībniekiem. 

   Darbnīcu vada:    eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina  
Kriviņa. 

I Z Z I N I  

1.diena (12.06.2018.)  

07.00 – 07.30  Dalībnieku ierašanās (viesu namā “Zaļā sala”), reģistrācija, iekārtošanās istabās 

07.30 – 08.00  Darbnīcas atklāšana, iepazīšanās, izbraukšana uz Rīgu 

08.00 – 12.00  Darbošanās ceļā: informācija par darbnīcu, vienošanās par noteikumiem, 

saliedēšanās, dalībnieku pieredze un gaidas 

12.00  – 13.00  Pusdienas, atpūta 

13.00  – 14.00 Kā caur darbošanos NVO jaunieši var stiprināt pilsoniskās līdzdalības izpratni, 

piederības sajūtu un drošumspēju sevī un citos jauniešos? (Biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse”) 

14.20 – 15.10  Kā jaunietim attīstīties lauku vidē un veicināt savas dzimtās puses izaugsmi 

ilgtermiņā? (Biedrība “Latvijas lauku forums”) 

15.35 – 16.45     Jaunietis Eiropas Savienībā: kā atvērt sevi Eiropas iespējām? (Jauniešu 

organizācija Klubs “Māja”)  

16.45 – 17.30 Launags, atpūta, izbraukšana uz viesu namu 

17.30 – 20.45  Darbošanās ceļā: stāstu maratons “Es – savas dzīves saimnieks!” 

20.45 – 22.00      Vakariņas, kopsavilkums, atziņas 
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A T K L Ā J 

2.diena (13.06.2018.) 

08.00 – 08.40  Brokastis 

08.40 – 09.00  Rīta rosme 

08.40 – 09.40  Darbs ar vietējiem jauniešiem: pieredze, izaicinājumi, sadarbība (Biedrība “LOBS”) 

09.40  - 10.40  Jauniešu brīvprātīgais darbs Latvijā un ārzemēs (Aija Vanaga)  

10.40 – 12.00   Pašvaldības un jauniešu sadarbība: projekti, konkursi, atbalsts un aktivitātes 

jauniešiem (Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu specialists Jānis 

Šaudiņš) 

12.00 – 13.00  Pusdienas, atpūta 

13.00. – 14.30      Projektu ideju banka: sākam ar nākotnes vīziju 

14.30 – 15.45  Projektu ideju banka: Tu, Es vai Mēs? 

15.45 –16.15 Launags, atpūta 

16.15 – 17.30  Projektu ideju banka: instrumentārijs 

17.30 – 19.30  Lai top video! 

19.30 – 20.00  Kopsavilkums, atziņas 

20.00 – 21.00      Vakariņas, atpūta, gatavošanās vakara pasākumam 

20.00 – 22.00 Radošo ideju vakars 

 
I Z V E I D O 

3.diena (14.06.2018.) 

 

08.00 – 08.40  Brokastis 

08.40 – 09.00  Rīta rosme 

09.00 – 12.00  Esi gatavs gaišai nākotnei! 

12.00 – 13.00      Pusdienas, atpūta, mantu vākšana 

13.00 – 15.00 Negarlaicīga prezentācija, plāna izstrāde turpmākai rīcībai un noderīgi padomi 

nākotnei 

15.45 –16.15 Launags, atpūta 

16.15 –18.15  Darbnīcas noslēgums (kopsavilkums, neatbildētie jautājumi, izvērtēšana, 

apliecinājumu izsniegšana par dalību trīs dienu jauniešu personību darbnīcā “Izzini, 

atklāj un izveido”) 


